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BAB V 

          PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan analisis yang telah dilakukan dalam penelitian “Perencanaan 

Strategis Dalam Pengembangan Bisnis Oryza Gym Fitness Center Semarang”, 

diperoleh perencanaan strategis Oryza Gym untuk 3 tahun kedepan. Berikut ini 

adalah kesimpulan dari hasil penelitian yang bertujuan untuk menjawab rumusan 

masalah dan tujuan penelitian pada Bab I, yaitu: 

1. Perusahaan merencanakan beberapa tujuan, capaian indikator dan strategi 

yang akan digunakan dalam perencanaan strategi dibidang  pemasaran dengan 

memanfaatkan Strengh dan Opportunity perusahaan yaitu (1) Dengan 

memanfatkan kekuatan perusahaan yaitu lokasi perusahaan yang strategis, 

harga terjangkau semua kalangan serta peluang pola hidup sehat masyarakat 

dan pesaing yang tidak gencar melakukan promosi, perusahaan bertujuan 

untuk menambah jumlah pelanggan baru Oryza gym sebesar 20% dari tahun 

sebelumnya dengan strategi meningkatkan Brand-Awareness perusahaan 

kepada masyarakat. Hal tersebut dilakukan perusahaan dengan cara 

mengadakan free trial kepada pelanggan baru perusahaan, melakukan 

pemasaran secara online, menyelenggarakan workshop dan event-event 

olahraga. (2) Dengan memanfaatkan kekuatan perusahaan dalam memberikan 

kenyamanan bagi pelanggan dan peluang daya beli masyarakat yang tinggi, 

perusahaan bertujuan untuk menambah kebutuhan nutrisi kebugaran anggota 



 

 
 

66 

Oryza Gym dengan strategi membuka Healthy  Cafe. Perusahaan akan  akan 

menjadikan Healthy Cafe ini sebagai keunggulan perusahaan  yang 

membedakan perusahaan dengan pesaing. Strategi yang akan digunakan 

perusahaan adalah dengan bekerja sama dengan suplier kebutuhan nutrisi 

anggota Oryza Gym. (3) Dengan memanfaatkan kekuatan perusahaan yaitu 

lokasi perusahaan yang strategis, memiliki ruangan dengan daya tampung 

memadai serta peluang perusahaan yaitu pola hidup sehat masyarakat dan 

daya beli masyarakat yang tinggi, perusahaan bertujuan untuk menambah 

variasi kelas baru sebanyak 3 variasi kelas yaitu Zumba, Yoga dan TRX. 

Strategi yang akan digunakan adalah bekerjasama dengan manajamen sanggar 

yang berpotensi dengan kriteria yang ditentukan perusahaan sehingga akan 

mempermudah perusahaan dalam memantau dan mengevaluasi kegiatan. 

Adapun kriteria manajemen sanggar yang akan dipertimbangkan adalah track 

record manajemen dan segi kepopuleran instruktur.  

2. Perusahaan merencanakan beberapa tujuan, capaian indicator dan strategi 

yang akan digunakan dalam perencanaan strategi dibidang  operasional 

dengan memanfaatkan kekuatan perusahaan dan peluang yang ada yaitu (1) 

Dengan memanfaatkan kekuatan perusahaan yaitu lokasi perusahaan yang 

strategis, memiliki ruangan dengan daya tampung memadai serta peluang 

perusahaan yaitu pesaing yang tidak gencar melakukan promosi  serta daya 

beli masyarakat yang tinggi, perusahaan bertujuan untuk meningkatkan 

kesadaran pelanggan baru akan keberadaan perusahaan dengan strategi 

menambah Sign System perusahaan pada 2 titik lokasi. Hal tersebut dilakukan 
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perusahaan karena perusahaan menyadari keberadaan sign system sangat 

penting. (2) Dengan memanfaatkan kekuatan perusahaan yaitu memberikan 

kenyamanan bagi pelanggan serta peluang pesaing yang tidak gencar 

melakukan promosi, perusahaan bertujuan untuk menyempurnakan sistem 

program operasional perusahaan. Hal tersebut dilakukan dengan berkerjasama 

dengan programer dan menyempurnakan  program yang sudah ada sehingga 

para pelanggan dapat mengetahui data-data mereka berupa data massa tubuh, 

massa otot, kadar air, kadar lemak dan masa berlaku paket secara online. (3) 

Dengan memanfaatkan kekuatan perusahaan yaitu memiliki ruangan dengan 

daya tampung memadai, peralatan fitness yang lengkap dan berkualitas serta 

peluang pola hidup sehat masyarakat, perusahaan bertujuan untuk 

meningkatkan kualitas peralatan dan ruang fitness sehingga peralatan fitness 

lebih terawat dan dapat mengurangi keluhan konsumen sebesar 20%. Hal 

tersebut dilakukan dengan melakukan pemeliharaan peralatan fitness dengan 

cara bekerjasama dengan suplier sparepart peralatan fitness. (4) Dengan 

memanfaatkan kekuatan perusahaan yaitu memiliki ruangan dengan daya 

tampung memadai serta peluang daya beli masyarakat yang tinggi, 

perusahaan bertujuan untuk menyediakan ruangan, peralatan dan kebutuhan 

variasi kelas baru sehingga ruangan untuk kelas baru dan peralatan yang 

dibutuhkan terpenuhi. Hal tersebut dilakukan dengan cara menata ulang 

layout ruangan dan menganalisa kebutuhan kelas baru seperti suspension 

TRX dan layout penataan suspension TRX. (5) Dengan memanfaatkan 

kekuatan perusahaan yaitu memberikan kenyamanan bagi pelanggan, Harga 
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terjangkau semua kalangan serta peluang pola hidup sehat masyarakat dan 

daya beli masyarakat yang tinggi, perusahaan bertujuan untuk menyediakan 

kebutuhan Healthy Cafe sehingga kebutuhan bahan baku dan ruangan 

tersedia.  

5.2 Saran 

 Beberapa hal yang dapat disampaikan peneliti kepada manajemen Oryza 

Gym, yaitu:  

1. Saran Menejerial 

a. Dalam upaya meningkatkan penjualan, perusahaan sebaiknya 

meningkatkan proses pemasaran dengan memanfaatkan kekuatan 

perusahaan yaitu lokasi perusahaan yang strategis, harga yang 

terjangkau semua kalangan serta memiliki peralatan fitness yang 

lengkap dan berkualitas dengan cara membangun hubungan erat 

dengan pelanggan lama dan menjalin hubungan dengan pelanggan baru 

dengan cara meningkatkan Brand-Awareness perusahaan sehingga 

dapat memperkenalkan perusahaan kepada masyarakat serta untuk 

meningkatkan kualitas perusahaan baik kualitas peralatan perusahaan 

harus melakukan maintenance peralatan secara berkala agar pelanggan 

baik pelanggan lama maupun pelanggan baru merasakan kenyamanan 

dan akan terus menjadi pelanggan yang loyal.  

b. Perusahaan sebaiknya terus melakukan pemantauan strategi yang 

dijalankan berpedoman perencanaan strategi yang telah dibuat secara 

berkelanjutan dan apabila kondisi dan lingkungan perusahaan berubah 
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maka perlu dilakukan evaluasi untuk kemudian membuat perencanaan 

strategi yang baru sesuai dengan kondisi dan lingkungan perusahaan.  

2. Saran Akademik 

Peneliti menyadari banyaknya keterbatasan dalam penelitian ini 

dikarenakan beberapa faktor seperti kurangnya waktu penelitian dan 

dibatasi hanya pada perencanaan strategi bidang pemasaran dan 

operasional. Untuk itu peneliti menyarankan kepada penelitian yang akan 

datang untuk melakukan penelitian perencanaan strategis perusahaan di 

semua bidang manajemen. 
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